Innkalling OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 13:00-15:30
Referent: Edvard Berntzen
Tilstede: Andreas A.N-S Fosby, Torkild Enstad
Hausken, Christopher Knudsen, Edvard

Møtedato: 08.08.2015

Ikke tilstede: Frida S. Øyen, Miriam
Berntsen, Marte Leberg

Berntzen, Kristina Bjåstad, Sophie Panknin

Sak nr.:
9.1.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden
Godkjent med endringer

9.2.15

Godkjenning av referat fra 4. juni
Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet fra 4. juni
Godkjent

9.3.15

Gjennomførte arrangementer
•

9.4.15

26. Juni – Temamøte om kjønn i den norske kirke – Kristina og Andreas
Gode tilbakemeldinger. Birte Nordahl (stipendiat ved UiO) og Eirik Rise (Leder av Skeiv
ungdom) holdt innlegg. Oppmøte, ca. 30. God blanding av forbundere og nye
To innlegg, og deretter spørsmål til de som holdt disse.
Bra stemning

Kommende arrangementer
•

•

•

•

•

-

16.august – kirkekaffe m/studentprestene
Ansvar for praktiske forberedelser (stoler, kaffe osv.): Sophie og Christopher
Marte og Marit baker kake.
21.August – Semesterstartmesse og fest
Ansvar: Andreas og Kristina
Halvor Moxnes holder preken. Evangelietekst ikke bestemt enda. Temaet er Frihet.
Usikkert om det blir i kollektivet. Biblioteket er et alternativ evt. Sophie skal høre med
kollektivet.
28.August – Bibel & Børst m/Matpakkeaksjon
Ansvar: Miriam og Edvard. Christopher kjøper mat
Bibeltekst ikke bestemt enda.
4.september – Temamøte «Kirkevalget – hvorfor bry seg?»
Ansvar: Kristina og Frida
Det kan bli et stort møte. Storsalen bør bookes.
Åpen Folkekirke forventes å kunne bidra mye
11.september – Demokratimesse & fest
Ansvar: Torkild og Marte
Messe rettet mot kirkevalget

9.5.15

Vedtekter for OKSF v/Kristina
•

•
9.6.15

Prest: Sturla Stålsett
Ikke funnet musikere enda

§3 §4 gjennomgåes
Endringer foreslått. Disse ble enstemmig vedtatt.
avgjøre arbeidsplan frem mot allmøte
Styret leser § 5 og § 6 frem mot neste styremøte

Fadderuken Høst 2015 - Ansvarsfordeling

● Fest med MF: 12.august
- Ansvar: Marte. Edvard tar kontakt med Marte for å hjelpe til
- Det er sendt ut mail til styret om dette.
● Fest med TF: 14.august
- Sophie tar ansvar. Christopher hjelper til med det praktiske.
- Usikkert om det blir i kollektivet, biblioteket eller begge stedene.
● MF sin rebuspost 10. august:
- Ansvar: Marte
- ? (ikke tilstede)
●
-

TF sin rebuspost 10.august
Ansvar: Kristina
Ikke laget enda. Avhenger av hvordan rebuspostene generelt er
Rollup skal være tilstede

● Musikkhøyskolen:
-

Utsatt

●
-

Politihøyskolen: 12. August
Ansvar: Edvard
Tonje har sagt nei, hvis hun skal stå alene. Skal høre med Astrid også
Har glemt å høre med Politihøyskolen. Hvis vi ikke får tillatelse nå, kan vi prøve å få det
til senere.

● Diakonhjemmet: 14.august
- Ansvar: Mathias og Sophie
● Foreningsdagen: 17.august
- Ansvar: Kristina, Andreas, Sophie & Frida
- Christopher kjøper inn to store poser Twist
● Stand på MF: 19.august?
- Ansvar: Marte (ikke tilstede)
- Torkild kan stå. Skal prøve å finne en til.
● Stand på TF: 21.august
- Ansvar: Andreas

Trenger fortsatt 2 personer til å stå, Andreas spør flere.

•

Søknad om økonomisk støtte til standen på foreningsdagen v/Edvard

Søknad om Økonomisk støtte fra Trondheimsforbundet
Søknaden ligger vedlagt
Forslag til vedtak: Oslo kristelige studentforbund innvilger søknaden fra Trondheim kristelige
studentforbund om støtte på 4000kr

9.8.15

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel
•

9.9.15

Søke om midler?
Ingen av styremedlemmene tilstede viste interesse. Vi holder det åpent i tilfelle andre
styremedlemmer er interessert.

Orienteringer:
•

•

•

•

•

9.10.15

Trondheim har ikke fått støtte fra SiT fordi de er en religiøs organisasjon.
Vi har rom i budsjettet for denne støtten
Vedtatt

Innkjøp av bilderamme vTorkild
Skal gjøre det snart
Møte med Kollektivet
Andreas og Kristina har møte med kollektivet om hva vi forventer av dem.
Dato: 19.8 foreslått. Sophie skal høre med kollektivet om dette passer for de fleste.

Regnskap v/Andreas
Det ser bra ut. God økonomi.
Prestenettverkslista
Bosted bør legges til lista. Kristina gjør dette.
Orientering om standkurs ved Sophie
Sophie har vært på dette. Det var veldig bra, anbefales.

Eventuelt:
•

•

-

-

AKT og notiser
Grazyna forventer 7 notiser i løpet av semesteret
- Vanskelig å si hvordan det blir da vi ikke har så mye erfaring med det, men det
høres OK ut.
Edvard har fortsatt hovedansvar for notiser. Kommer hovedsaklig til å spørre andre om å
skrive notiser, men skal skrive et par selv også.
Husk bilder
Fest med TF:
TF ønsker at vi bruker 5000 kr på kjøp av 200 øl, for deretter å ha dette til salgs på festen
- Vi ser ikke på dette som nødvendig da folk vanligvis har med egen drikke på
fest
- Nedstemt
Vi stiller med lokale og snacks. Når det gjelder pølser avgjøres dette senere.

● Neste styremøte - 20.August kl. 1930-2130
● 3.september – Kristina tar ansvaret for å kalle inn og lede møte, Andreas er i Tyskland.

